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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000098/2014 

Komisijai 
Reglamenta 128. pants 

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, 

Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese 
PPE grupas vārdā 

Temats: cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā 

Nesenie ziņojumi parāda satraucošas bērnu seksuālās izmantošanas tendences internetā. Šādas 
satraucošās tendences ir saistītas ar tiešsaistes materiāliem, kas ataino bērnu seksuālu izmantošanu, 
tostarp palielinātu pieprasījumu pēc jauna ļaunprātīgas izmantošanas materiāla, pieaugošu 
vardarbības līmeni un upuru vecuma samazināšanos (saskaņā ar Eiropola datiem 10 % upuru ir 
jaunāki par diviem gadiem), un ar to, ka likumpārkāpēji meklē sociālo mediju vidi, kuru aktīvi izmanto 
bērni un jaunieši, lai nodarbotos ar nepilngadīgo kibermedīšanu un bērnu pavedināšanu. 
Tiesībaizsardzības iestādes visā Eiropā saskaras ar grūtībām piekļūt digitālajiem pierādījumiem, jo 
bērnu ļaunprātīgie izmantotāji lieto aizvien augstāka līmeņa šifrēšanu un savus serverus novieto 
“tumšajā tīklā”, kas tiem garantē maksimālu anonimitāti. Augsto IT tehnoloģiju tehniskā attīstība prasa 
augstus drošības standartus un šifrēšanu. Kibermednieki ļaunprātīgi izmanto šādas sistēmas, lai 
neļautu tiesībsargājošām iestādēm piekļūt savam saturam ar kratīšanas orderiem. Tas ir nopietns 
iemesls bažām, jo kibermednieki izmanto anonimitāti un “tumšo tīklu”, lai paplašinātu savas 
noziedzīgās darbības. Ņemot to vērā, lūdz Komisijai atbildēt uz šādiem jautājumiem:  

1. Vai tā varētu sagatavot ziņojumu par 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/92/ES par 
seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas 
apkarošanu īstenošanas efektivitāti un vai tā šo direktīvu uzskata par piemērotu tiešsaistes videi? 

2. Vai tā apsver iespēju grozīt minēto direktīvu vai ierosināt jaunu tiesību akta tekstu, lai saskaņotu 
noteikumus likumīgai informācijas pārtveršanai tiešsaistē un piekļuvei tiešsaistes digitālajiem 
komunikācijas datiem un tādā veidā apturētu nesodāmību attiecībā uz likumu, ko rada 
anonimitāte un šifrēšanas tehnoloģijas, kuras izmanto noziedzīgām darbībām, izraisot bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas pieaugumu tiešsaistē, un lai apturētu aizvien pieaugošo bērnu 
kibermedīšanu tiešsaistē un bērnu pavedināšanu? 

3. Vai tā varētu izklāstīt rezultātus, kas panākti sadarbībā ar Pasaules aliansi pret seksuālu 
vardarbību pret bērniem tiešsaistē, un norādīt turpmākas darbības, kas būtu jāveic, lai stiprinātu 
sadarbību ar nozares dalībniekiem, piemēram, interneta pakalpojumu sniedzējiem, lai risinātu šo 
nemainīgi būtisko vardarbību pret bērniem? Vai tā ir gatava uzsākt atbilstošu informēšanas 
kampaņu, lai bērni varētu izprast tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu riskus un zināt, kā rīkoties, un 
lai atbalstītu vecākus un pedagogus, aizsargājot bērnus tiešsaistes vidē? 
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Nosūtīts: 19.12.2014 
Termiņš atbildei: 26.12.2014 


